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Lahtised tunnid: 

• emakeel ja olustikuõpetus- meeldis juhendamine, kõikidele lastele 
pöörati tähelepanu, anti võimalus rääkida. Lapsed olid palju 
targemad, kui oskasin arvata. Tund oli väga emotsionaalne, palju 
erinevaid metoodilisi võtteid, tihe töö õpetajate vahel. 

• Emakeel-ladus, rahulik kõik lapsed kaasatud, tore „sõnamäng” 
• Olustikuõpetus- (palju erinevaiod lapsi ) aga tund oli ühtne kõik 

lapsed said vastata, rahulik, sõbralik õhkkond. Täideti töölehti, 
lapsed hakkajad ja emotsionaalsed.  

• Kehaline- kasvatus- lastele väga meeldis see tund ja kõik püüdsid 
harjutusi kaasa teha. 

Tore seoes teiste ainetega- matemaatkaga, kunstiga, meeldiv sõbralik 
suhtlemine õpetaja ja noored. 
Andekalt ülesehitatud ja läbimõeldud tund. 
Tegemised jõukohased, praktilise väljundiga, õpilaste pidid kasutama 
kujutlusi jms. Õpetajad sõbralikud ja toredad. Tunnis kasutatud võtteid 
saan kasutada oma töös. Väga rahul. Oli tore sai mitu head ideed. Aitäh! 

• Rütmika- sain uusi mõtteid (mängud, repertuaar), vahendid.  
Huvitav, ilmekas, häid mõtteid sain kotiga, mida annab kasutada.  
Eriti meeldis tunni lõpus lõdvestus, tehes teisele paarilisele palliga 
massaaži. Olid huvitavad harjutused, suurematele lastele oleks võinud olla 
rohkem pingutust nõudvaid harjutusi. Jäin väga rahule, sain mõtteid 
mõlemast tunnist ning oli hea näha kuidas tähelepanu lapsele suunati. 
Meeldis kõik.  

• Käeline ja kodundus- väga tubli klass, rahulik õpetaja. Mulle väga 
meeldis kodundusetund- lapsed olid väga tublid. 

Käsitöö tunnis näidati meile laste tehtuid töid, kust sain ideid, mida saan 
kasutada oma töös.  Käsitöö klassis viibides sain mitmeid häid ideid enda 
töös kasutamiseks. Õpetaja Annel oli väga palju huvitavaid ideid. Väga 
huvitavad materjalid, toredad tööd, tubli õpetaja.  
Kodundus- väga vajalik ja huvitav tund, tubli õpetaja.  

• Metoodiline ruum- õpetaja Reeli toredad projektid, huvitavad 
videod.  Huvitav metoodiline materjal. Sai mitmeid ideid ka oma 
tööks.  

 
 
 

 
Vestlusring õpetajatega 
Sain rohkem teada, kui ise tundides nägin, vestluses sain veel mõne asja 
teada.  
Individuaalselt sai küsitud. 
Õpetajad on väga aldid vastama küsimustele. Kõik said rahuldatavad 
vastused. 
Sain teada, et ka neil lastel on palju toredaid ettevõtmisi, käike, 
sportimisvõimalusi. Võimalus oli olemas, et küsida. Õpetajad olid lahked 
ja valmis vastama. Tore, et leidub inimesi, kes on alati nõus aitama. 
Rõõmsameelsed, avatud suurte teadmistega õpetajad.  
 
Kuidas jäid tänase õppepäevaga rahule? 
Jäin väga rahule, rahulik ja hubane õhkkond oli tereves majas. 
Hea, soe, sõbralik kodutunne tekkis, kellegil polnud kiire, rahulikult tuldi 
tundi ja tunnid lõppesid kenasti.  
Järvekooli õppepäevaga jäin väga rahule. See on väga ilus kool ja siin 
töötavad väga sõbralikud õpetajad.  
Jäin rahule, sest sain pildi, mis selles koolis toimub, mida lastega tehakse. 

Tegelikkuses ma ei töötaks siin, aga üldiselt on nad tublid nii õpilased kui 

õpetajad ja seda peab oma silamaga nägema. Veel parem, kui midagi päevast 

kasutamiseks leiad. Väga meeldis. Jäin rahule. Meeldis metoodilise materjali 

esitus. Väga töökad ja pühendunud inimesed. Jäin rahule. Tulingi siia, et näha, 

kuidas siin koolis päevakava on ja kuidas lapsed kaasa teevad. Kui keerulisi 

harjutusi tehakse. Sain käte kõik oma ootused. Jäin rahule. Kahju, et ei näinud 

kõiki tegevusi, mis aga nähtud oli super! Aitäh! Väga tore ja õpetlik. Saada  hea 

meelega ja rahuliku südamega oma rühma lapse siia kooli. Ei osanud midagi 

oodata. Tänane päev oli väga tore. Väga rahul tulen ka edaspidi. Jäin väga rahule, 

aitäh! Õppepäevaga jäin rahule, sain teadmisi selle kooli tööst, hea kogemus näha 

oma simaga seda tööd. Huvitav, õpetlik, mõtlemapanev päev. Majas toimub väga 

sisukas töö, suurepärane tänapäeva tehnika ärakasutus. Tihe töö teiste riikidega.  

SUUR TÄNU KÕIGILE TÖÖTAJATELE.  JÄTKUGU TEIL IKKA 

HINGEJÕUDU! 

 


